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Snedker- og tømrer-
arbejde udføres...
SNEDKERMESTER
HENNING BOYE
TLF. 62 53 32 92 • BIL 20 45 48 16

KIRKESTRÆDE 29 . MARSTAL . TLF. 62 53 24 64

• LIDT ANDERLEDES •
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Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

A. H. Regnskabsservice

Færgevej 62 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 16 37 . Fax 62 53 34 36

v/ ANNE-LISE HANSEN

TÆNKER DU PÅ BÅD?
Ny eller brugt?
Eller ønsker du at forbedre din nuværende

båd. – Vi klarer financieringen!

CHR. H. Christensen
– et godt sted at handle!
MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

BOLIGTEXTILER • GARDINER
KANSAS BEKLÆDNING • DAME- OG HERRETØJ

SMEJEN’s HÅNDVÆRK
Ejvind Petersen
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Fax 62 53 33 56 · E-mail: kontakt@smejen.dk - www.smejen.dk

Tilbyder sig med alt til båden!
Galvaniseret og rustfri beslag • Rustfri tanke • Glasfibermaterialer • Alt
inden for bådeudstyr • Bovpropeller • SOLE dieselmotorer • SELVA
påhængsmotorer • Bådevogne • Kaleche og sprayhood bøjler.

Og til dit hjem!
Låger • Gelænder • Trapper • Blomsterespalier og andet i jern.

Få et uforpligtende tilbud!

SELVA
Marine

PÅHÆNGSMOTORER
Solé Diesel

� VI DÆKKER HELE ØEN �

� Husinstallationer
� Landbrug
� Hvidevarer

� Industriinstallationer
� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

� DØGNVAGT �

TLF.6252 2000

Mejerigårdens Købmandshandel
– stedet, hvor man handler!

� Mejeriprodukter
� Kolonialvarer
� Øl, vand, vin og spiritus
� Stort udvalg i ost

Vestergade 30 C -
Marstal
Tlf. 62 53 15 66/Fax 62 53 20 49

Kom og sevore mangetilbud og gøret godt ogfordelagtigtkøb!
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Et sejlklub-blad fyldt med sejlsport
Af NIS KØRNER

Nogle gange kan man godt som redaktør føle, at bladets indhold
ligger lidt langt væk fra de egentlige kerneemner, nemlig sejlspor-
ten; hvilket selvfølgelig især gør sig gældende for de numre af bla-
det, der udkommer i vinterhalvåret. Her er det ofte generalforsam-
 ling, sommerfest, foredragsaftener m.v. der stjæler billedet, og bla-
dets indhold mangler ofte lidt skumsprøjt. Men dette nummer er
som sjældent set, spækket med referater fra spændende sejl-
sportsbegivenheder, hvor bladets læsere og medlemmer har været
flinke til at skrive om sommerens sejladser. Vi har ikke mindre end
to beretninger fra Ærø Rundt, hvor både sejladsens overaltvinder
i forhold til bådstørrelse, samt sejladsens hurtigste båd, der også
satte omsejlingsrekord, har indleveret spændende beretninger.

Der er også indløbet en beretning fra Classic regatta i Svendborg
for træbåde, hvor to af øens skrappe folkebådssejlere opnåede
fine placeringer, og deltog i en flot sejlads med mange skønne
klassiske skibe i feltet.

På den hjemlige kapsejladsbane er der hver tirsdag rigtig god gang
i den, og sejlerne dyster med en intensitet som sjældent set før.
Undertegnede har været med på nogle sejladser og skal hilse og
sige, at spilersætning, uanset om det blæser en halv pelikan, ab-
solut ikke bliver opgivet på forhånd for at spare grej og besætning
– især ikke hvis de nærmeste konkurrenter i den samlede stilling
er indenfor rækkevidde.

Hos optimisterne er den årlige Birkholmstur netop blevet afviklet,
i en weekend der rent vejrmæssigt satte både de unge sejlere, op-
timistledere og forældre på lidt af en opgave. Men så snart tøjet
igen er tørt og den truende situation i en kastevind, er kommet lidt
på afstand, ja så var det jo igen en herlig tur – Også en historie om
denne tur, har Ballonen nået at få med. Inden sæsonen slutter
bydes der også på de voksnes fællessejlads ved Birkholm, som af-
vikles i meget nær fremtid, ja endda inden dette blad udkommer;
så referat herfra kan ikke nås før til næste nummer, men lad os
håbe at også denne sejlads bliver bakket godt op med mange
både på vandet. Og til allersidst har vi jo rævejagten den 27. sep-
tember, hvor der til sidste års sejlads var et markant fald i delta -
gerantallet – uvist af hvilken årsag – men i år skulle vi gerne tilbage
på de ca. 40 både igen, så HUSK – »Alle mand af huse til denne
festlige sæsonafslutning!«.

Kongeligt besøg
Men når nu alt det ovenstående om sejlads og søsprøjt er skrevet,
så skynder vi os tilbage til landjorden igen, idet vi nok i år har en
begivenhed i sejlklubben, der sikkert vil overskygge alle de andre.
Til stor glædelig overraskelse for sejlklubben, har vi nemlig for
nogen tid siden fået at vide, at hans kongelige højhed Prins Hen-
rik vil aflægge klubben et besøg den 16. september, hvor prinsen
vil døbe de nye optimistjoller vi netop har indkøbt.

Omend besøget bliver temmelig kort glæder vi os til det, og håber
på at mange medlemmer vil indfinde sig ved sejlklubben denne
dag, og være med til at gøre det festligt. Så selvom denne leders
indledning handlede om glæden ved at præsentere et Ballonblad
fyldt med sejlsport, så kan vi nok allerede nu afsløre, at det næste
nummer nok mere kommer til at ligne »Billed Bladet« eller »Snus
og Snag«, eller hvad de nu hedder, alle de her kulørte blade – men
for en enkelt gangs skyld går det vel nok. Hermed ønskes alle god
fornøjelse med årets tredje Ballon blad.
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Birkholsmturen 2008
»I regn og blæst!«

Lørdag morgen i silende regn mødte
knap 60 forældre og sejlere op ved
Marstal Sejlklub. Humøret var trods
vejret højt, overbeviste som vi var om
at morgenregn snart ville blive afløst af
eftermiddagssol. Aflysning var ikke på
noget tidspunkt i tankerne. Følgebåde,
slæbeoptimister og grej blev snart for-
delt, og jeg fes hen på havnemolen og
truttede de 5 optimister og to pirater af
sted, der trodsede regnen og vinden,
der var lige imod og blæste 6-7 m/sek
på det tidspunkt, kl. ca. 9.30.

Ude af havnen gik det så småt der-
over af, Piraten med Rune som skip-
per væltede og måtte slæbes, Mikkel
væltede og måtte slæbes, mens opti-
misterne en efter en blev våde og
kolde og kom på slæb. Petra som sid-
ste »mand« ved den grønne bøje i Mør-
kedybet – der kunne selv regntøj ikke
holde vandet ude mere. Kristoffer og
Mike gennemførte som de eneste hele
sejlturen til Birkholm for sejl. I Ersus var
vi de første på Birkholm, og i badebuk-
ser klar til tage imod optimisterne på
stranden, som blev trukket op en efter

en, mens regnen stadig silede ned og
det efterhånden blæste en 8-10 m/sek.
Folk slog telte op og forsøgte at finde
tørt tøj, mens frokosten blev indtaget
og skippermøde for eftermiddagens
sejladser blev holdt. P.g.a. vinden blev
C-sejladserne aflyst, mens A- og B-
sejladserne søgtes gennemført i læ af
Birkholm. Det viste sig dog at det var

for vildt for de fleste, så kun Frederik
og Petra fik gennemført to sejladser,
men dem havde de til gengæld meget
sjov af med kæntringer, vilde surfture
og bomninger omkring slagmærket.
Inde på land var folk efterhånden også
som druknede mus, men Rasmus var i
højt humør, han rendte rundt i gennem-
vådt tøj, og havde badet og leget med

Dagen efter regnvejret var vejret helt anderledes, men våd kan man godt blive alligevel!

Det ikke bare regnede, det styrtede ned. Her er det Frederik Kristensen, der bli-
ver rigtig våd.

• OPTIMIST BALLONEN Af ERIK JØRS
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en optimist i vandet i flere timer uden
at fryse. Han jublede og spurgte hvor-
når man måtte smage disse økologi-
ske sodavand der stod på kajen, og
smittede os andre med sit gode humør
og syn på regnvejr! Om aftenen havde
vi en forrygende fest, rigtig god økolo-
gisk mad fra Kongensgade 34, og
musik og skønsang med guitarer og
harmonika leveret af Birger, Petra og
Erik med kor! I 2009 er planen at lade
et lille optimistband gå på scenen, da
flere af optimisterne spiller, så et helt
lille band kan sammensættes. Nåh, det
viste sig desværre at noget af den rød-
vin vi havde indkøbt var dårlig, så
næste dag var der flere med ondt i
håret og andre allergiske reaktioner –
den vin havde alligevel været for billig!
Søndag tittede solen igennem nogle
steder på himlen og vinden var blid. 
C-sejlerne blev sendt ud på banen i læ
af Birkholm på sydsiden og A- og B-
sejlere samt pirater dystede på vest -
siden af øen. Der blev gennemført 4
C-sejladser og 3 A- og B-sejladser 
og piratsejladser. Hoffotografen Jens
Lindholm var heldigvis på pletten og fik
nogle gode skud i kassen. Vindere og
dermed Ærø-mestre 2008 blev: 

A-sejlere: 
1. Petra, 2. Frederik, 3. Oscar. 

B-sejlere: 
1. Theis, 2. Signe, 3. Michelle. 

C-sejlere:
1. Aksel, 2. Tobias, 3. Rasmus.

Pirater:
1. Kristoffer og Mike, 2. Rune og Ras-
mus.

Der var også forældrekapsejlads, hvor
især undertegnede blev udsat for chi-
kane fra optimister i følge- og dom-
merbåde, så ganske ufortjent sås
Laurits, Lars, Birger og de andre, der
ikke væltede eller sejlede galt, at
stryge i mål mens jeg blev trukket over
stregen hængende bag en bordfyldt
optimist – vådt show. Herefter var der
frokost og præmieuddeling, hvor spe-
cielt de skinnende pokaler opstillet til
skue før sejladserne var med til at
skærpe konkurrencen og nu ved udde-
lingen vakte begejstring. Derudover
var der optimist guldnåle, slikposer
(med økologisk slik) til alle sejlere, samt
strikkede huer i »Ærøfarver« (doneret
af Edith) til et par af de heldige sejlere.
Hjemover sejlede 9 optimister og en
pirat på egen køl, mens resten havde
fået sejlads og vand nok for denne
weekend og valgte hjemturen på de
»store« skibe. I havn blev der sagt tak
for en våd men god Birkholmstur og
sluttet af med en pizza og en soda-
vand i Sejlklubben inden køjen ret tid-
ligt på aftenen styrtede os i møde.

Sejladsmæssige udfordringer 
under onsdags-sejlads

Der kan også være drama når der sejles i optimistklassen. Her har vores foto -
graf Jens Lindholm fanget en situation fra en onsdagssejlads, hvor Michelle
Fly fra Søby kommer noget i problemer i den friske vind. Michelle tog det
dog med godt humør, og blev en sejlererfaring rigere.



6 MARSTAL SEJLKLUB

ÆRØ
BOGHANDEL ApS

Kongensgade 31 A . Marstal
Tlf. 62 53 10 77

� Hele øens bogleverandør � 

H. M. ELEKTRO
Havnepladsen 20 B
5960 Marstal
Telefon 62 53 30 03

I/S REDERIET
ERIK B. KROMANN

FOUNDED 1907

KONGENSGADE . 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 10 48 . FAX 62 53 11 48

ARNE JACOBSEN
Registreret revisor ApS

VI TRÆFFES:
Kirkestræde 41 - Marstal - Tlf. 62 53 23 88

HVER ONSDAG kl. 8.30-12.00
eller efter aftale

JENS PETER JENSEN
Bregninge - Tlf. 40 14 68 43

Z O N E T E R A P I
Exam. kiro- og zoneterapeut

GRETHA PETERSEN
Hovedgaden 1 · Ommel · Tlf. 62 53 33 05 · Mobil 20 13 13 27

Pizzeria al Porto
v/ SEJLKLUBBEN
Lystbådehavnen
Bordbestilling: Tlf. 62 53 34 41

SUNDHEDS-
KLINIKKEN

Marijanne Meyer
Kirkestræde 25 - Marstal

Åbningstider:
Tirs.-fred. kl. 12-14 • Lørd. kl. 10-12

Hjertelig velkommen

Klassisk homøopati og naturhelbredelse
– en anderledes behandling – en vej til bedre helbred
Konsultation efter aftale 6175 4884 + 6252 1993

BOUTIQUE
med spændende tilbud for at forstærke dit energiniveau.

Blue Riband Translations
- OVERSÆTTER OGSÅ FOR SEJLERNE PÅ ÆRØ -

v/ translatør Vibeke Lykke Friis
Tlf. 62 52 18 81 • Fax 62 52 17 88 • Mobil 61 321 321

Langeagre 1 • 5970 Ærøskøbing
www.riband.dk - riband@mail.dk

• Big enough to cope – small enough to care •

Klubstandere
kan købes på 
søfartsmuseet eller i
klubhuset.

PRIS: Kr.6500

Sweatshirts
i str. S-XXXL med 
klubbens logo kan købes 
i klubhuset. 

PRIS: Kr.22000

Ærøs egen øl

Vandværksvej 5 ·  5970 Ærøskøbing ·  Telefon 62 52 11 32

LEDIG
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Onsdag den 13. august var bestyrel-
sen samlet til sit første møde efter
sommerferien, og det var en større
dagsorden med adskillige vigtige em -
ner som formand Michael havde sat
sammen.

Til dagens møde var formanden for
optimist / ungdomsudvalget Erik Jørs
kaldt ind, idet han havde en større rolle
i flere af de sager, der skulle behand-
les.

Pkt. 1: Første punkt var netop vedrø-
rende ungdomsafdelingen, hvor Erik
kunne berette at han havde indkøbt 7
gode optimist joller i årgang 2004 til
2006 for de penge vi havde modtaget
fra Søby værfts fond. Flåden består nu
af i alt 47 joller, hvoraf 12-15 er under
den standard vi ønsker, og derfor skal
bortsælges til slæbejoller o. lign. Men
efter denne udskiftning har vi en rigtig
fin flåde. Nye ungdomsjoller til erstat-
ning for piratjollerne blev også disku-
teret, og der var enighed om at sætte
alle sejl til mht. at søge midler til for -
nyelse af jolleflåden. De typer der er 
på tale er Zoom 8 – Feva og evt. mini
12 m. Erik Jørs ytrede også ønske om 
at lidt flere var tilknyttet optimist/ung -
doms afdelingen som ledere; især ville
det være pragtfuldt, hvis der fandtes
en person der ville stå for jollernes
vedligehold, da det er svært at klare
også for ham der leder det sejlads-
mæssige.

Pkt. 2: Her var det Prins Henriks besøg
den 16. september, der var på dags-
ordnen, og en del detaljer om denne
spændende begivenhed blev drøftet.
Det er især Michael og Erik Jørs, der
her har en hovedrolle.

Pkt. 3: Hvad er et mastetelt uden en
mastereol? – nej de to ting skal næsten
følges ad, så Michael havde indhentet
tilbud på en færdig reol, som det blev
besluttet at investere i.

Pkt. 4: Handlede om at få kranen over-
fladebehandlet, og Michael blev sat til
at undersøge hvad det ville koste at få
det gjort af et professionelt firma con-
tra at gå i gang selv.

Pkt 6: handlede om den lange kede-
lige sag omkring den nye robåd og den
måde byggeværftet har behandlet sejl-
klubben på.

Pkt. 7: Boye Kromann redegjorde for
arbejdet der var foregået i udvalget,

der arbejder med virkeliggørelsen af
projektet om at bygge en tilbygning på
salen. Udvalget har været særdeles
aktivt, og har bl.a. sendt ansøgning 
til en række fonde og firmaer om øko-
nomisk støtte. Endvidere er der lavet
så realistiske budgetter på tilbygnin-
gen som muligt, baseret på at opfø -
relsen sker v.h.a. frivillig arbejdskraft.
Man har således taget priser hjem på
alle materialer incl. grundfundering 
mv. – Dette er beregnet til at en løsning
på en udvidelse på 54 m2 vil koste

310.000 kr. i materiale, medens en 
tilbygning på 66 m2 vil koste 360.000
kr. Hvis vi stadig gerne vil have en
kommandobro på toppen af hele
herligh eden vil det koste 30.000 kr. ek -
stra. 

Eventuelt: Under eventuelt blev det
foreslået at vi pr. 1. jan 2009 skulle re-
gulere taksten for at leje klubhuset be-
grundet i alm. prisudvikling samt i de
forbedringer der løbende sker i vores
klubhus.

Nyt fra bestyrelsen
Af NIS KØRNER

Bestyrelsen for Marstal Sejlklub samlet til langt møde i begyndelsen af august.
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Overaltvinderen
Af SVEND HANSEN

F D 938 – »Reliance«

Lørdag den 21. juni var der Ærø Rundt
fra Marstal. En meget traditionsrig sej-
lads, som vi første gang deltog i tilbage
i 1975. Det var sammen med vores for-
ældre i Bandholm 20eren, Luff. Vi har
stort set deltaget hver gang lige siden.
Både i opgangs- og i nedgangstider. Vi
var tidligt oppe og sejlede fra Ærøskø-
bing kl. 06.30. I den friske vestenvind
var vi hurtigt i Marstal og sejlede her
rundt i startområdet og afventede star-
ten som gik kl. 09.00. Som bekendt lig-
ger Marstal Havn godt i læ for  vesten-
vinden. Dette gjorde sig til kende i
startområdet, her var en del både som
fik travlt med at skifte forsejl og rebe
storsejl. Der startede 18 både. En lille
fremgang i forhold til de senere år.

På den relativt lange startlinie som
lå tværs af vinden valgte vi at starte
helt ude til læ. En stor del af de andre
både startede oppe til luv, hvilket gav
os god plads og vind til at komme mod
Mørkedybet. Her blev vi egentlig kun
oversejlet af Erik Jørs i sin 11-meter,
det havde dog ikke den store betyd-
ning, da han som bekendt hurtigt var
væk.

Sejladsen op gennem Mørkedybet
foregik på fuld bidevind, vi havde vores
første slag omkring Birkholm Havn. Vi
kom på et tidspunkt til at ligge i noget
der lignede en sikker læ på Laurits 

Nielsens spækhugger, Solstrålen, hvil-
ket i sig selv skulle være godt nok.
Men da en spækhugger i en frisk mel-
lemluft med Erik Kristoffersen til rors
kan være svær at holde på, måtte vi
igen vende fri for at få fri luft. Herefter
var der igen frit spil.

Efter den Nordvestlige anduvning i
Mørkedybet fortsatte vi mod Drejø i
håbet om lidt sølæ. Valget forblev let,
da vores løbskonkurrenter gik samme
vej. Herefter sejlede vi helt i bund til
Ærøs beskyttende kyster omkring
Blakstensodde. Laurits havde modsat
os valgt at slå over under Ærø så snart
vi var ude af Mørkedybet. Da vi mød-
tes igen var afstanden ikke særlig stor,
hvilket kunne tyde på at vinden havde
været meget stabil i retningen. Herfra
var det små slag under Ærøs kyst, hvor
der var fin sølæ, i hvert fald indtil vi
nåede til Næbbet. For at runde Skjold-
næs må vi sande vi kommer godt til
søs, der er ikke meget læ i en frisk
vestlig vind. Her var også en del strøm-
sætning, hvilket gav en høj sø. 

Fra Skjoldnæs var det ellers bare
ned af bakke. Det er jo herligt enkelt i
en Nordisk Folkebåd. Her skulle sta-
gen jo bare sættes, når der ellers var
en mand ledig til dette. Herefter kunne
vi ellers indtage vores medbragte mad-
pakke og en enkelt øl og ellers holde
øje med om nogle af de andre både
turde sætte spileren. Det blev en hurtig
og fin tur langs Ærøs sydkyst. Forbi
Golfbanen (hvor hjelm er påbudt), Vo-

derup Klint og videre forbi de 3 møller
i Risemark. Disse tre har givet anled-
ning til en del diskussion og megen
polemik. Når man ser isoleret på møl-
lerne er de et gevaldigt bygningsværk,
men måske ikke den bedste nabo.
Men det er jo en helt anden historie.
Sejladsmæssigt skete der ikke de
store forskydninger på den lange løber
og vi var hurtigt tilbage i Marstal.

De fleste kunne lige akkurat lægge
op ind igennem Søndre løb. Vi måtte
dog havde et enkelt slag inde ved båd-
hallerne, hvor vinden krøllede lidt. For
det meste har vi dog stor gavn af disse
haller. Kl. 15.38 passerede vi mållinien
ud for Klinten. Vi sejlede direkte mod
Mørkedybet og til hjemhavnen, da
skipper havde en halsbetændelse
under udvikling. Fra Tommy har jeg
hørt, at der efter sejladsen var en hyg-
gelig, social sammenkomst med spis-
ning og præmieuddeling. Dette er en
vigtig del af arrangementet, vi håber at
kunne deltage næste gang.

Af de 18 både som startede var der en
enkelt som måtte udgå. Det var Lars
Jepsen i sin Molich X-meter. De fik
nogle rigproblemer på krydset mod
Skjoldnæs og det var alvorligt.

Når man ser på præmietiden for Ærø
Rundt 08, er det påfaldende at nr. 1 og
2 overalt er så forskellige bådtyper
som en 11-meter og en Nordisk Folke-
båd. Jeg er fuldstændig kendt med, at
hvis der kunne sejles med spiler fra
Skjoldnæs og hjem, havde resultatet
set meget anderledes ud. Der var dog
kun 6 minutter mellem 1. og 2. båd.
Lys-tal reglen er værd at anvende når
forskellige bådtyper skal konkurrere. 

Ovenstående er skrevet af to, i den
grad inkarnerede, folkebådssejlere. Et
fartøj vi har beskæftiget os med i
mange år og forhåbentlig vil gøre
mange år endnu. For min del begyndte
jeg bygningen af Reliance i vores for-
ældres baghave i 1982. Dette stod på
til august 1985. Den blev søsat 17. au-
gust, i skrivende stund 23 år siden. I
startfasen husker jeg tydeligt min bror
Johns skepsis. Hvad i al verden vil du
med sådan en konebåd. Den er tung,
har ikke meget sejl, og da slet ingen
spiler. Det er for sløvt.

Jeg måtte forsvare mit projekt.
Jamen det er en god konstruktion, en
smuk linie har den og sejler rigtig godt
og ikke mindst et godt fartøj at bygge
i træ, hvilket var væsentligt. Da Reli-

Ærø Rundt 2008 
Efter dette års Ærø Rundt har vi hele to skildringer af sejladsen, 
nemlig en fra »Overaltvinderen« og en fra den båd der var hurtigst rundt
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ance stod som færdigt skrog uden
dæk var John selv blevet så varm på
ideen, at han købte en folkebåd, F D
407. En båd han købte af en bådebyg-
gerlærling fra Aa. Walsteds Bådeværft.
John havde således skib i søen et år
før mig. På en, kan vi godt sige, noget
nemmere måde.

Sejlads i drengeårene foregik i vores
fars gamle Tumler og selvfølgelig i Op-
timistjoller. Sidenhen blev det til en del
år i Piratjolle. Der er også stiftet be-
kendtskab med en del andre kølbåds-
klasser, bl.a. Svendborg Senior, H-båd,
International 806 og ikke mindst Mo-
lich 10-meter. Her er mange gode sej-
ladser at tænke tilbage på.

Vores seneste og fremtidige skibs-
projekt går på at vi overtager Styrbjørn.
En spidsgatter som vores forældre har
ejet i 31 år. Styrbjørn er tegnet og kon-
strueret af Georg Berg og bygget i
Marstal i 1948 af skibsbygmester Jens
Petersen. Han havde træskibsværftet
på pladsen i Ærøskøbing, hvor Armand
Christensen siden hen havde værft.
Styrbjørn vil inden for en overskuelig
fremtid gennemgå en skønsom reno-
vering.

Når jeg nu har muligheden for det vil
jeg benytte lejligheden til at udtrykke
min anerkendelse for Marstal Sejlklubs
skrevne medie (Ballonen). Sådan et
klubblad ses vist ikke andre steder. Det
er nogle ildsjæle der sidder i redak -
tionen, og her tænkes ikke mindst 
på redaktøren. Det fortjener at blive
nævnt.

Hurtigste båd rundt
Af ERIK JØRS – 
International 11 m – »Petrulla«

Et par uger før start blev jeg spurgt af
redaktøren for det hæderkronede tids-
skrift »Ballonen«, hvad vores taktik og
planer var for kapsejladsen Ærø Rundt
og om jeg ville berette fra turen. Jeg
svarede frejdigt at vi gik efter ny om-
sejlingsrekord, og at jeg selvfølgelig
gerne ville skrive et stykke. 

Da vi mødtes til skippermøde om
morgenen var vinden frisk NV, og del-
tagerantallet større end set i mange år,
dvs. et par stykker flere end de 15 vi
plejer at være. Det var glædeligt at
også udenøs havde fundet vej, bla. en
fra Rudkøbing, der til gengæld forven-
ter at vi deltager i deres hovedkapsej-
lads nu i september i forbindelse med
stumpemarked derovre. Nåh humøret
var højt efter en Riga, og overdommer-
forstanden orientering om sejladsen,
»same procedure«, bortset fra at un-
dertegnedes protest fra sidste år om
respekt for bøjerne i det søndre løb var
taget til følge, så disse nu skulle re-
spekteres uden mulighed for at lavtfly-

vende både kunne skrå over før Søbal-
lonen, når deres dybgang tillod det.

Vi riggede til, i Petrulla de sorte ra-
cingsejl, mens de gule mølædte fik fri.
Strammede godt ind i sejlene og lå og
kredsede omkring PIA indtil startpro-
ceduren pludseligt var afviklet og star-
ten gået. Vi lå ved læ mærke lige i
hækken på Svend i folkebåd og fik vel
sammen med ham den bedste start.
Da vi strøg fobi ham på en halvvind/
foran for tværs, forsøgte han kortvarigt
at luffe os, men inden han fik rykket i
rorpinden var vi forbi, og i spidsen for
feltet – at blive der var strategien for re-
sten af sejladsen. Vi rundede den
grønne bøje i Mørkedybet, skarpt for-
fulgt af de andre ti-metere, et par en-
kelte kryds op gennem Mørkedybet og
så ellers kryds forsat til Skjoldnæs. Der

var knald på, især da vi stak snuden ud
fra Drejø med nogen sø, hvorfor vi og
resten af feltet skyndte os over i sølæ
af Ærø og blev der så vidt muligt med
korte kryds op langs øen – hvor er Ærø
smuk med grønne græsmarker og gule
rapsmarker, enkelte dyr på græs, klin-
ter og næs – og uden havvindmøller i
de mest spektakulære naturområder –
tak for det!

Ud for Søby, begyndte vor nærme-
ste konkurrent, Lars i Molich X-meter
at opføre sig underligt, han havde lig-
get og kæmpet for at hænge på os på
krydset, hvor vi havde sat resten af fel-
tet en smule. Pludselig tog han sejlene
ned, hejste dem igen og faldt så af og
vendte om. Senere viste det sig at han
havde strammet sejlene meget ind, i
håb om at følge med, og en sætning i

Starten er gået, hvorefter Søren, Ina, Anker og Ole kan puste lidt ud ombord på
dommerbåden, inden de igen skal i aktion, når bådene tages i mål.
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– ET GODT STED AT MØDES!

Ommel Kro
ØL OG VINSTUE – SELSKABER

KROVEJEN 14 · OMMEL ·  TLF. 62 53 11 07
�

Mad leveres også ud af huset!
Selskaber op til 70 personer kan modtages!

– BYENS MØDESTED!

SYNING OG SVEJSNING AF PRESENNINGER

TLF. 62 53 12 71 FAX 62 53 29 13

Stean Møller ApS

SEJLMAGER

ØSTERSØVEJ 1 · MARSTAL 

Lady Salonen
v/Anna Skærning
KIRKESTRÆDE 12
MARSTAL
TLF. 62 53 18 37

Vi har cykeludlejning på Marstal Havn 
ca. 100 meter fra færgen langs havnen.
Åbent: Hver dag (også lørdag/søndag)
kl. 10.00-11.00 eller tlf. 62 53 14 77

BENZIN OG KIOSK
Nørremark Cykelforretning

v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 . Marstal . Tlf. 62 53 14 77 . Fax 62 53 38 13

Tank benzin
døgnet rundt.
Efter lukketid
på automat
med Dankort.

ÅBENT:
Mand.-fred.

08-18.
Lørd. 08-16
Sønd. 10-14

ERRIA A/S

ET REDERI MED LIVSKVALITET

Postadresse: 
Box 10 . 5960 Marstal . Denmark . Telefon 62 53 31 81

Telefax 62 53 14 71

RADIO & DATA BUTIKKEN
Salg og reparation af RADIO, TV OG COMPUTERE.
Vestergade 7 - Marstal

62 531215
Henter og bringer over hele øen!

SØBY•MOMMARK RUTEN
www.aeroe.dk/smr

6258 1717 6258 1717

VESTERGADE 30 B · MARSTAL · TLF. 62 53 10 02

ÅBNINGSTIDER EFTER AFTALE.
TELEFON DAGLIG FRA KL. 08.00-17.00

62 53 31 00
� DØGNVAGT VED OLIEMANGEL - 62 53 31 00 � 

LEDIG
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en kraftig sø, gjorde at salingshornene
klappede fremad og trykkede en smule
ind i masten, hvilket slækkede riggen
op. Riggen er nu heldigvis repareret og
forstærket så det ikke kan ske igen,
men surt show for Lars.

Ved Søby rundede vi vel en 10 mi-
nutter før næste båd, som var Ylvaen
med Jens ved roret, skarpt forfulgt af
Jan i BB og Nikolaj i Drabant. En sømil
nede af kysten satte vi gennakkeren,
også kaldet snotklatten, pga. farven,
og strøg af sted med 10-17 mil/timen,
agterude forsøgte de med spiler men
kunne næppe bære den. Madsen sty-
rede og vi andre trimmede med sejl og
vægt, røgvandet stod om ørerne og

efter to timer fra Skjoldnæs gik vi over
mållinjen med en sejltid på 5 timer, 2
minutter og 36 sekunder – er det ny
omsejlingsrekord? Det tror vi, da re -
korden Ærø rundt vist aldrig er registre-
ret! Ved Vejsnæs flovede vinden en
smule og vores spiler »den lille røde«
kaldet pga. farven erstattede gennak-
keren, vi skulle dog nok havde sat
»den bolchestribede« der er 10 kvm.
større. Nåh vi kom i mål som første
båd 25 minutter foran Ylvaen. Blev
nummer to overalt kun slået af Svend i
folkebåd som startede lige før os, og
kom i mål over halvanden time efter
os, men pga. måleregler som gør det
muligt for forskellige bådtyper at kap-

sejle mod hinanden slog os med seks
et halvt minut i præmietid.

For at kommer over de tyve deltagere
er mit forslag til sejladsudvalget, at vi
næste år lægger Ærø Rundt sejladsen i
forbindelse med Harmonikafestivalen,
så der sejles lørdag med  fælles-  spis -
ning til harmonikatoner om aftenen. Det
skal reklameres op i sejlklubberne i det
fynske, vestsjællandske og sønderjyske
område, og hvis nogen ombord ikke vil
sejle kan de jo gå på shopping eller lytte
til harmonikaens smægtende toner,
imens resten af besætningen leger på
vandet. Bringer det ikke deltagerantal-
let op på mindst 50 både, ja så gir jeg øl
til sejladsudvalget for forsøget! 

• KORT NYT Af NIS KØRNER

Æresmedlem 
afgået ved døden
Sejlklubbens æresmedlem Knud Røigaard-Petersen er den
18. juli afgået ved døden i en alder af 71 år. Knud Røigaard
var sejlklubbens kasserer i en periode i begyndelsen af
70�erne og var op gennem 80’erne særdeles aktiv i sejlklub-
bens roafdeling, hvor han gjorde et kæmpearbejde. Ved
standerhejsningen i foråret 1989 blev Knud Røigaard ud-
nævnt til æresmedlem af sejlklubben af daværende formand
Per Grube Petersen.

Knud Røigaard fraflyttede Marstal for ca. 15 år siden, men
fulgte stadig med i klubbens liv via medlemsbladet Ballo-
nen. Æret være Knud Røigaard-Petersens minde.

Gode og dårlige bulletiner 
om den nye robåd
Den nybyggede robåd har her i sommer været til stor gavn
og glæde i roafdelingen, hvor de fleste medlemmer udtryk-
ker stor glæde over at ro med båden. Især de nye kulfiber
årer har været et godt og spændende bekendtskab.

Hvad der måske ikke er så godt er, at den nye jolle er be-
gyndt at lække en lille smule, hvilket ikke er tilfredsstillende
for en hel ny båd, lige meget hvor lidt det end måtte være.
Bestyrelsen har taget kontakt til byggeværftet for at få en
løsning på dette problem, men med den behandling værftet
for hidtil har givet os, kunne man måske nok frygte, at en ny
lang sej kamp er i vente, så det gode værft i Vejle skal nok

Robåden Ellen en tur ude ved ballonen i herligt sommervejr.
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AUTO-CENTER

ÆRØ

v/ Bjarne S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 - MARSTAL

TLF. 62 53 13 02

Det dufter og smager...
– når Dorthe og Louis bager!

Marstal Bageri
KIRKESTRÆDE 43 - TLF. 62 53 11 13

Jeg skal efter brød og kager
hos den lokale bager...

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT 

MARSTAL – DANMARK

• Nybygning
• Sejlmageri
• Reparation
• Kran 32 t
• Bådhaller
• Yacht service
• Stor Megin
• Diesel - Benzin

Kvalitet er ikke en tilfældighed
– men resultatet af en målbevidst indsats!

Pilegårdenes Entreprenør
Aut. Kloakmester og Vognmand
Karsten Harris Groth

Marstal - Tlf. 62 53 14 33

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
e-mail: post@boyebolig.dk

EBBES BÅDEBYGGERI

Ebbes Bådebyggeri
H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf. 62 53 21 27 - Fax 62 53 27 27
www.ebbe-marstal.dk - E-mail· ebbes_baadebyggeri@post.tele.dk

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Din lokale samarbejdspartner
med globalt overblik

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf. 63 14 69 50
www.deloitte.dk

Din lokale samarbejdspartner

Statene 7
5970 Ærøskøbing  Tlf.: +45 62 52 21 32
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

LEDIG

Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk

Åbningstid 10-16 · Torsdag dog 10-17

Middagslukket 12.30-14.00

• Alt i Lys
• Køleteknik
• Automatik
• Bolig- og skibs-el

EN AFTALE ER EN AFTALE !
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ikke forvente nye kontrakter med os lige med det første. På
omstående billede er det dog ikke den nye robåd, men den
nyistandsatte båd »Ellen« der er ude at blive luftet – og den
er i det mindste tæt!

Optimist- og Piratjoller til salg
Efter indkøb af nye optimistjoller for de dejlige penge vi fik
af Søby Værfts Fond, sælges der nu ud af lettere udrange-
rede men dog brugbare optimistjoller, der dels kan bruges
til videre sejlads i privat regi, eller bruges til slæbejoller.

Sejlklubben har ca. 12 optimistjoller til salg for priser mel-
lem 1000 og 2000 kr. pr stk. Jollerne leveres med: Ror –
mast – sværd – sejl.

Endvidere ønskes to af vores fire piratjoller solgt for at
forberede en fornyelse af jolleflåden.

Derfor er 2 stk. sejlklare pirater til salg for priser mellem
10-15.000 kr.

Henvendelse til Erik Jørs
Tlf. 62 58 14 31
e-mail: pastorbt@post11.tele.dk

Flagsætning med idiotsikrede liner 
Efter den gennemgribende renovering af vores standermast
i foråret, var et af de nye tiltag, der mødte de folk, som
havde tegnet sig for en uges flagsætning i sommer, at det nu
er blevet umuligt at komme til at hale en flagline-ende util-
sigtet til tops. Niels Erik og kompagni har nemlig indrettet de
nye flagliner således, at flagene skal sættes fast på to små
kroge, der er syet fast til en endeløs flagline. Det betyder
samtidig, at det heller ikke mere er nødvendigt at kunne
binde flagknob – så alle kan deltage.

Torben Bundgaard bjærger Dannebrog en sommeraften. 

Kæmpe vandpyt på havnefronten
I midten af august, var der som bekendt temmelig mange
kraftige regnbyger i vores område, og en aften hvor dette
blads redaktør skulle til bestyrelsesmøde i sejlklubben,
mødte der ham nedenstående mega vandpyt på havnefron-
ten mellem Sønderrenden og sejlklubben. Så skulle kom-
munen en dag have et par læs grus eller lign. i overskud er
ideen til hvor det evt. kunne smides hermed givet videre.

Ethvert barns drøm om hvordan en vandpyt skal se ud!

Check lige bådevognen!
Forud for »bådoptagningssæsonen« opfordrer kran-plads-
udvalget alle bådejere til lige at checke at deres bådevogn
er klar til brug inden deres båd igen hænger i kranen og vog-
nen skal bruges. Alt for mange gange sidste år gik båd-op-
tagningen i stå, pga. en vogn manglede luft eller lignende –
og det er altså ejerens eget ansvar og ikke kranfolkenes!

Marcello har arbejdet sig gennem
endnu en sæson
Så har Marcello og Florentina samt medarbejdere igen tak-
ket af efter endnu en sæson i sejlklubben, og uden at have
hørt det fra indehaveren selv, er det vist tydeligt for enhver
der har færdes på havnen, at der har været rigtig mange
gæster. Så glædeligt for alle parter, og vi regner selvfølgelig
med at samarbejdet fortsætter næste sommer. Men lige nu
har det flittige par, der har knoklet i 100 dage i træk uden en
eneste fridag, vist behov for en lille ferie, og det skal være
dem vel undt.

Rævejagt
2008

Lørdag den 27. september afholdes den
Traditionelle »Rævejagt« på Bredningen.
Start kl. 14.00.

MØD TALSTÆRKT OP!
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MARSTAL 
PRINSENSGADE 11 - TLF. 62 53 16 25

SØBY VÆRFT AS
Dokvej 5
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 23
E-mail: shipyard@shipyard.dk
Om værftet se www.shipyard.dk

MALERMESTER
PER ANDERSEN
ROSENVEJEN 9 . 5960 MARSTAL . TLF. 62 53 23 90

Altid
et godt tilbud
at hente
hos...

OPBEVARING • KLARGØRING

Tilbyder sig med alt indenfor:
� MOTORREPARATION/INSTALLATION
� RUSTFRIE TANKE/TILBEHØR
� VARME-, GAS- OG SANITETS-INSTALLATIONER

Få et uforpligtende tilbud!

ÆRØFÆRGERNE
Vestergade 1 • 5970 Ærøskøbing • Tlf. 62 52 40 00

Færgerne bringer liv til Ærø!

GJ TEKNIK A/S
Industrivej 5 · 5060 Marstal

Tlf.  +45 62 53 23 46 · Fax +45 62 53 19 29
Dunkærafd.

Dunkærgade 22 · 5970 Ærøskøbing
Tlf.  62 52 14 40

Leje af byens bedste
festlokale
– Marstal Sejlklub –

Henvendelse til Anne Marie.
Tlf. 62 53 30 81

MARSTAL

Vi støtter
– også
SPORTEN...

Stort udvalg i
BRØD OG KAGER

Åbent dagligt fra kl. 06.15 til 17.30

Egehovedvej 7 · Marstal
Tlf.  62 53 26 62 · Mobil 21 42 26 62

Murermester
Christian Grønne

Alt i murerarbejde
Reparations-
arbejde
Badeværelser
Tagarbejde

LEDIG
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Tirsdag den 5.august var dagen hvor
aftenkapsejladserne skulle genopta-
ges efter sommerferien, og da bulleti-
nerne fra forårets sejladser gik på, at
der i år var stor intensitet ved disse sej-
ladser takkede Ballonen ja tak til en
gasteplads på Marie Kreüters Int. 806
båd, for at kunne delagtiggøre bladets
læsere lidt i hvad der foregår derude
på vandet hver tirsdag.

Dagen forinden havde det været
noget nær regulært stormvejr, og
denne vind var om end på retur, så al-
ligevel langt fra forsvundet. Det blæste
nok ca. 12 sek./m, men i pustene en
del mere, så det var ikke de største
sejl, der blev fundet frem af sejlkøjerne
denne aften. Det var heller ikke det
store antal både der kom til start, idet
kun 7 mødte op; men det var selvføl-
gelig også første gang efter ferien og
samtidig lidt friskt vejr. Men os der tog
af sted fik en fin tur.

På Marie�s 806ér var Søren Vester-
gaard rorsmand, Marie selv var takti-
ker og skødehaler i cockpittet, medens
gasten Mads mest var fordæksgast
under spiler sætning mv. Da vi kom ud
i nærheden af dommerbåden, kunne vi
se at der var sat flag for hårdtvejrs han-
dicap, samt dikteret bane 1. Lidt sene -
re kom det røde flag for  omsejlings-
retning, nemlig mærkerne om bagbord
og dermed af sted mod anduvnings-
bøjen i færgerenden først. For vores
vedkommende betød det ifølge det til-
delte »Lystal«, at vi skulle starte 7 min.
og 29 sek. efter startskuddet var lydt
og første båd sendt af sted. Der var
derfor tid til lige at holde kurs ned mod
første mærke og få afgjort om vi kunne
føre spiler. Vi tre drenge mente nok det
kunne gå, hvorimod taktiker Marie
mente, at vinden måske var lige lovlig
spids til at vi kunne bære den – Det
skulle kort tid efter vise sig, at hun fik
grueligt ret.

Da startskuddet lød og første båd,
en Bandholm 20, tog af sted, fik Marie
og Søren synkroniseret urene, og ned-
tællingen på de 7 min. og 29 sek. be-
gyndte. Da tiden nærmede sig, og to
folkebåde og en spækhugger var taget
af sted lå vi i en gunstig position i for-
hold til dommerskibet. Vi forregnede
os dog en smule, og fik først passeret
startlinien en 15 – 20 sekunder senere
end vi kunne have gjort. Efter flertals-
beslutningen omkring spilersætning,
røg denne hurtig op, og blev også hur-
tigt trimmet på plads, så den trak opti-
malt. Første delmål var at få indhentet
Laurits i sin spækhugger, og da denne

ikke havde sat spiler måtte der være
en realistisk chance for at dette kunne
lykkes. Efter 3-4 minutters spilersej-
lads kom det første kraftige vindstød,
der sendte os helt »om på øret«, hvor-
ved båden skar op i vinden og tabte
sin fart, indtil vi havde fået slækket på
skødene og fået kareten på benene
igen – hovsa var vinden alligevel for
spids? – Et par minutter efter »væl-
tede« vi igen (næsten da), og minuttet
efter vi atter var kommet tilbage på
kursen skete det for tredje gang. Så
spileren måtte ned !!!. Nu er Marie hel-
digvis ikke af »Hvad sagde jeg typen«,
men vi andre tre måtte sande at hun

Reportage fra en aftenkapsejlads
Af NIS KØRNER

Rorsmand Søren.

Marie trimmer spiler, medens hun uroligt kigger efter Erik Jørs og hans racer, der
nærmere sig agterfra.

Så sker det uundgåelige på sejladsens sidste ben – Erik Jørs sejler forbi og stjæ-
ler vores tredje plads.
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havde haft ret. Men med storsejl og fok
gik det alligevel, og vi nærmede os
stille og roligt Laurits, dog uden at nå
ham inden første mærke.

Vi rundede første mærke med sam -
me placering som vi havde i starten, og
efter en kort diskussion rorgænger og
taktiker imellem blev det besluttet at
starte krydsbenet ned mod Halmø
mærket på bagbord halse, altså over
mod Mørkedybet først. Det gik fint, og
båden var i god balance med den 4
mand store besætning placeret godt til
luv. Vi halede ikke synderligt på de to
folkebåde, der nok lå ligeså langt for-
ude som de gjorde i starten, hvorimod
vi fik »slugt« Bandholmeren og efter
nogle slag frem og tilbage, ja så måtte
Spækhuggeren også passere agten
om. Men et andet syn truede bagfra,
idet Erik Jørs for hvert kryds kom nær-
mere og nærmere med sin sejlmaskine.

Ved Halmø mærket var vi stadig forrest,
men kun med få både længder. Vinden
var flovet lidt her inde under land, og
var også mere agten ind end på første
ben, så straks efter mærkerundingen
røg spileren op igen, og vi havde ingen
besvær med at holde båden på be-
nene. Men lige meget hjalp det; vi
havde det som en mus, der bliver luk-
ket ind i et bur til en hidsig mink – Ikke
en chance. Jørs med storsmilende be-
sætning gled stille og roligt forbi, og
selv et sidste desperat forsøg med at
lægge os lige agten for ham og dække
for hans vind var nyttesløst. Han gled i
mål ca. 20 sek. før os og henviste os til
en fjerde plads ud af syv – Var det lige
de 20 sek. vi soldede væk i staten eller
tabte da spileren hev os om på siden?
– svært at sige, men næste tirsdag er
der en ny chance for at få skovlen
under den gode Jørs.

Da vi gled over målstregen fik vi et
ordentligt trut af dommerparret Anker
og Tommy, der så ud som om de også
havde haft en rigtig gemytlig tirsdag
aften på vandet. Da de kom i havn var
resultatlisten klar til at blive afleveret til
webmaster Torben, der stod klar ved
sejlklubben, og før vi andre havde
drukket vores ankomst øl færdig i klub-
huset og snakket aftenens sejlads
igennem, er jeg sikker på at resulta-
terne allerede var lagt ud på sejlklub-
bens altid opdaterede hjemmeside.
Aftenens resultat var som følger:

Nr. 1. Ebbe Andersen i folkebåd
Nr. 2. Otto Stenstrøm i folkebåd
Nr. 3. Erik Jørs i International 11
Nr. 4. Marie Kreüter i Int. 806
Nr. 5. Jan Møller Jensen i BB 10 m.
Nr. 6. Laurits Nielsen i Spækhugger
Nr. 7. Jørgen Petersen i Bandholm 20

Kapsejlads fra 
konesiden
Af INA VESTERGAARD

Hvor heldig kan man være? Vores
mænd var dybt taknemlige over at få lov
at bruge en forlænget week-end på at
sejle kapsejlads (i stedet for at male hus
og ordne have) og vi var lykkelige for at
slippe. Søren havde bestemt sig for at
tage Pia med for at reklamere for sko-
len idet der sikkert ville være hundredvis
af besøgende ved de fine både, som
måske kunne lokkes til at tage en bro-
chure og høre lidt om søfartsuddannel-

ser (og det var der). Og så var der jo
også lige en chance for at vi koner
kunne tage med til Classic Regatta. Af-
talen os kvinder imellem var at Gitte
(Brygger) ville stå for aftensmaden tors-
dag og Gerda (Rydahl) ville så tage sig
af fredag og jeg lørdag. Nu viste det sig
så at arrangørerne havde planlagt mad
i teltet leveret af Svendborg Sund fre-
dag/lørdag så heldige var Gerda og jeg.
Gittes mad var for resten som altid
uovertruffen. Det var en rigtig dejlig sen-
sommer tur til Svendborg. Ombord var
Gerda og Ebbe, Gitte og Per med deres
børn samt en veninde og så Søren og
mig. På vejen derover lagde vi Pia død
og tog os en dukkert med udspring fra
dækket. Det var noget der passede de
unge mennesker, men vi måtte jo videre
så vi kunne nå Svendborg inden aftens-
maden. Samme dag fandt vi ud af at det
også var Svendborg festuge så der var
en masse arrangementer vi var nødt til
at deltage i. Gerda og jeg startede ud
med meditation i Krøyers Have fredag
formiddag, hvor vi blev sendt på to rej-
ser af en halv times varighed. Det var
noget af en oplevelse og noget af en
chance for tasketyve, for vi sad 30 men-
nesker med åben mund og polypper og
lukkede øjne så der var frit slag. Der
skete nu ikke nogle overgreb af nogen
slags. Der sad dog et par stykker af par-
kens mere faste brugere i periferien og
nogle ræbede sig engang imellem, men
vores »medie« takkede dem efter sean-
cen for god ro og or den. Ja, der skal jo
være plads til alle også i festdage. Ellers

brugte vi bare dagene til at daske rundt
i Svendborg og nyde at vi ikke skulle
købe ind til om aftenen, så der var der-
for også mulighed for en lang middags-
søvn, som nogle af os benyttede os af.
Lørdag var der torvedag med under-
holdning af forskellige musikskoler og
Gerlev legepark havde udstilling af lege-
redskaber i Krøyers Have, så da kom le-

Classic Regatta
Svendborg 8.-9. august 2008

En rigtig klassiker: Juniorbåden – Så -
dan en havde Marstal Sejlklub engang
i ungdomsafdelingen.

Ebbe�s folkebåd FD 573 »Go On«.
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gebarnet op i os alle. Om aftenen var
der koncert på Frederiksøen med Tho-
mas Buttenschøn og derefter Lis Søren-
sen; så da præmieoverrækkelsen ved
regattaen var overstået og vi havde
klappet af vores mænd, som mestrede
en andenplads, gik vi koner og børn til
koncert. Gitte havde skaffet tre fribillet-
ter og Gerda havde et gavekort til byen
på 200 kr. Da vi så oven i købet fandt en
billet på jorden foran indgangen var af-
tenen reddet. Vi kom alle gratis ind. Og
hvilken herlig koncert. Buttenschøn le-
verede en rigtig flot sceneoptræden og
jeg ved ikke hvem der var mest begej-
stret – ungerne eller os. Mikkel fik en au-
tograf i panden af kunstneren efter
optrædenen. Han ville ellers gerne have
haft en tot af hans enorme hårpragt,
men den gik ikke. Lis Sørensen var som
altid veloplagt og gav nogle af de rigtig
gode numre. Næste formiddag, efter en
pragtfuld gang morgenmad ombord,
sendte vi så Ebbe og Per af sted i Folke-
båden og vi var alle hjemme i Marstal
lige over middag efter en dejlig afslap-
ningsweekend.

- Og fra mandesiden
Af SØREN VESTERGAARD

Classic Regatta er et stævne for træ-
både af traditionelt tilsnit og der delta-
ger mange fine både i sejladsen. Lige
fra juniorbåde til store spidsgattere og
flotte lange kuttere.

Det største enkeltfelt er folkebåde
med 12 deltagende både hvor vi – Per
Mortensen, Søren Vestergaard og
Ebbe Andersen deltog i Ebbes Go-on.
FD 573. Sejladserne afholdtes fredag
og lørsdag hvor der hver dag var 2 tre-
kantbanesejladser på Lunkebugten og
derefter en distancesejlads ind til
Svendborg. Første start gik fredag kl.
11.00. Vi – folkebådene – var i 3. start
kl 11.10. Vinden var vestlig ca 8 m/s.
Startlinien lå perfekt så vi valgte en
start i nogenlunde fri luft midt på linien. 

Vi havde inden starten fået en for-
nemmelse af, at der var lidt mere tryk i
bagbords side af banen og gik derfor
på den fløj. Det viste sig at holde stik
idet vi rundede topmærket som etter
og derefter »blot« skulle holde denne
position hjem. Bådene lige efter os ge-
nerede selvfølgelig hinanden på skæ-
ringerne så det gik fint til bundmærket.
Vi tog samme side af banen på andet
opkryds og rundede igen som forreste
folkebåd. Derefter skulle vi bare holde
pladsen på løberen og det gik også
selv om det hele tiden så ud som om
de andre sejlede stærkere. Så første
sejlads blev en etter.

I 2. start kom vi ikke så godt af sted
da vi mistimede starten ved læ mærke
og måtte bomme rundt en gang. Vi

nåede op på en fjerdeplads og dette
holdt hjem. Efter de første to sejladser
lå vi nu samlet som 2�er idet D 494
havde lavet en 2. og en 1. plads. A
point med os lå Reliance D 938 med
Svend og John fra Ærøskøbing efter at
de havde lavet en 3. og en 2. plads, og
lige efter lå en tysk båd G 556 med en
4. og en 3. plads. (han vandt i øvrigt
sidste år). Distancesejladsen ind til
Svendborg skilte de samme 4 både sig
ud hvor D 494 vandt, fulgt af D 938, 
G 556 og så os på fjerdepladsen.

Lørdagens sejladser startede med
en koloenorm regnbyge lige inden 1.
start og med væsentlig mere luft under
dagens sejladser. Vi lagde ud med en
fjerdeplads i 3. sejlads, som igen blev
vundet af D 494 efterfulgt af G 556 og
D 938 – ikke så godt for os – vi valgte
den forkerte side af banen under kryd-
set. For at holde vores samlede anden-
plads fra dagen før skulle vi nu slå
både D 938 og G 556.

Endnu en gang checkede vi startli-
nien og fandt en smule læ fordel. Vi star-
tede perfekt ved læ mærke i skuddet og
rundede topmærket som toer efter D
494. Første skæring var meget spids og
i meget hård luft. Kort efter at stagen var

sat brød den sammen med et brag
under søjletrykket og stumperne føg om
ørene på Per på fordækket. Det betød
ikke alverden på skæringen idet den
som nævnt var meget spids. Med lidt
ordentlig taktisk sejlads og god styring
lykkedes det at holde både D 938 og G
556 bag os på 2. opkryds, men vi
gruede lidt for slørbenet uden stage. Per
gjorde imidlertid en kæmpeindsats og
satte maven imod vores pagaj, som så
fungerede som spilerstage, og vi holdt
pladsen til mål efterfulgt af D 938 og G
556. Så overalt en toer på selve trekant-
banerne – det var dejligt. Vi havde snak-
ket lidt om at vi ikke var så  interesse-
rede i placeringen på distancesejladsen
i hård modluft og modstrøm ind i igen-
nem sundet, men lige pludselig var vi
efter en rimelig start kommet foran og
så tænder man jo lidt igen. Vi blev dog
passeret af både D 494 og G 556 og
havde D 938 lige efter os– altså igen de
samme fire både i spidsen af feltet. Alt i
alt nogle meget, meget fine sejladser og
også nogle fine aftenarrangementer i
Maritimt Center. Der er selvfølgelig ikke
så mange træsejlbåde i Marstal Sejl-
klub, men de, der er, burde unde sig
selv at deltage næste år.

En af de flotte lange kuttere, der var med i Classic Regatta.

Folkebådsfeltet.
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Den gamle mand på havnen
Af JESPER GRAM

STAFETTEN
Ballonen startede i september 2003 en ny artikelserie under navnet »Stafetten«, med det formål, at få nogle forskel-
lige personer til at yde et bidrag til bladet.

Hvad man vil skrive om er helt op til én selv, blot det er indenfor emnet Sejlads / Sejlklub. Det kan være: En drøj
beretning – forslag / ideer til klubbens udvikling i fremtiden – en kommentarer til en aktuel begivenhed – et til -
bageblik på en historie fra forgangne tider osv osv. – Der må selvfølgelig meget gerne medfølge fotos. Altså frit slag!

I sidste nummer var det ungdomstrekløveret – Thomas Jepsen, Claus Jørgen Grube og Niels Condrup, der beret-
tede om en sommerferie tur i »Valborg«.

Næste skribent, der bedes indsende sit bidrag til Ballonens julenummer i december 2008, der har deadline den 20.
november er:

(OBS – Vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at skrive, hvis det er dem meget imod, blot skal vi snarest have det at
vide, så vi kan udpege en ny. Men selvfølgelig ser vi helst, at den udpegede person tager udfordringen op, så vi i
fællesskab kan skabe et varieret og interessant blad).

PEER BORGE

INTRO:
Af NIS KØRNER

Dette nummers skribent, som bladets redaktør selv har ud-
peget er min mangeårige ven Jesper Gram fra Ishøj. Vi har
kendt hinanden i snart 30 år, og tidligt i vores venskab blev
det en tradition at Jesper med familie blev inviteret til Mar-
stal hvert år for at deltage i rævejagterne. Det har vi gennem
de mange år ført lidt statistik på, og heraf fremgår det, at
første gang Jesper og hans kone Helle deltog i min Frand-
sen jolle »Erna« var ved rævejagten i 1982, og siden har de
været med 17 gange, heraf hvert eneste år de sidste 10 år.

Da min jolle »Erna« i 2001 skulle sælges pga. anskaffelsen af
den nye træjolle »Emma«, var det selvfølgelig Jesper der
overtog den. Han har den stadig, og har tit truet med, at en
eller anden dag stiller »Erna« igen op til rævejagt på sin
gamle hjemmebane. Men indtil nu, er det altså ikke blevet til
noget, men indrømmet – der er også langt fra Ishøj til Mar-
stal i en 19 fods åben træjolle fra 1971. Så når Jesper, der
selvfølgelig også er medlem af sejlklubben, indleder sit ind-
læg, som egentlig slet ikke handler om rævejagter, med en
lille kritik til dommerskibet, så er det altså ikke en tilfældig
enkeltgangs-deltager fra Sjælland der pipper op, men en fyr,
der den 27. sep. 2008 stiller op til sin rævejagt nr. 18. God
fornøjelse med Jespers historie.

Jeg takker for oplægget til at skrive i
dette hæderkronede og vel estimerede
organ. Redaktøren nævner i sit oplæg
at jeg kunne bruge rævejagterne som
et muligt emne, men da der gennem
årene er skrevet en del herom i bladet,
mener jeg ikke, jeg har så meget nyt at
tilføje på denne front og vil hellere be-
nytte chancen til at fortælle om en
gammel mand jeg mødte på havnen.

Dog vil jeg lige tillade mig en enkelt
kommentar til rævejagterne. Koncep-
tet er i sin enkelthed ganske enkelt ge-
nialt som samlingspunkt og anledning
til en god dag på havet. Men desværre
har der de sidste par år sneget sig en
vis slendrian ind fra ledelsens side, og
det er på tide at dette påtales. Som
professionelle deltagere møder vi efter
måneders træning op på dagen med
et top trimmet mandskab samt båd, og
som alle erfarne sejlere ved er første
punkt og forudsætningen for et godt
resultat, at man får en god start. For-
ventningerne er store, pulsen banker,
håndfladerne er svedige og nerverne
sidder uden på tøjet, mens vi i minut-
terne op til start krydser rundt mellem

de andre både, søgende den perfekte
position og hastighed for at passere
havnehullet lige i det sekund, start-
skuddet lyder. Derfor er det så også
dybt deprimerende og meget demo -
raliserende for disciplinen på båden,

når dette så ikke sker på nøjagtig det
rette tidspunkt. For udenforstående
kan jeg oplyse, at problemet startede i
2006, hvor vi konstaterede flere sekun-
ders afvigelse. Nu er det jo sådan at
alle kan fejle, men da det så gentog sig

Dommerbåden »Anne Marie«, som af artiklens forfatter får et lille »Riv af«.
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sidste år, kan man jo nok forstå vor
skuffelse. 

Kravet fra deltagernes side må der-
for være, at startproceduren strammes
op, så skuddet fremover lyder præcist
på rette tidspunkt. Uagtet det, ser jeg
som sædvanlig frem til årets rævejagt
som er et af årets absolutte højde-
punkter.

Nok om det, jeg ville jo fortælle om
den gamle mand på havnen.

En sen eftermiddag i april trisser en
gammel mand af sted langs havnen.
Det er blæsende og koldt, himlen er
skyet og mørk med løfter om snarlig
regn fra vest, men manden er forsvar-
lig påklædt og ser ikke ud til at be-
kymre sig om vejret. Med sig har han
en lille hund af ubestemmelig her-
komst, som småfrysende tripper af
sted ved siden af sin herre og sikkert
helst ønsker, at den lå hjemme foran
pejsen. Manden stopper op yderst på
molen og bliver længe stående med lu-
dende skuldre og kigger ud over et
tomt hav. Så er det som om, han tager
sig sammen, retter skuldrene og fort-
sætter sin vandring. På sin vej tilbage
passerer han undertegnede, som un -
der forårsklargøringen, af kulden var
jaget ind i bilen for en varmende kop
kaffe. Herfra har jeg overværet optrin-
net, men uden at tænke nærmere over
det, og jeg er da også i fuld gang med
at arbejde igen, da han passerer mig. 

Manden, som jeg aldrig har set før,
stopper op og kommenterer mit ar-
bejde. Som ejer af en træbåd på disse
kanter, totalt domineret af glasfiber-
både, er dette ikke helt uventet, da
mange har en kommentar eller erin-
dring om tidligere tiders træbådssej-
lads, og vi får en god snak om emnet. 

Hidtil intet ud over det ordinære,
men lidet aner jeg, at dette møde
skulle betyde, at jeg kom til at høre en
af de mere usædvanlige historier, jeg
har hørt i mit liv. Da vi har snakket lidt
tid, opstår der en lille pause, og da jeg
synes, jeg vil udfylde den, spørger jeg,
hvad det var, han kiggede så længe
efter, og han fortæller, at han egentlig
ikke kiggede på noget, men blot min-
dedes en sejltur, han havde haft i sin
ungdom, hvorefter han fortalte som
følger. Manden var født og opvokset i
Sverige, men flyttede som ung mand
til England lige efter 2. verdenskrig og
kort tid efter påmønstrede han et en-
gelsk handelsskib som dæksdreng og
siden matros, hvor han de følgende år
sejlede i trampfart mest i Europa, Syd-
amerika og Afrika.

Den tur, han erindrede, fandt sted i
1947 og gik fra Darkar i Senegal til
Montevideo i Uruguay. Lasten var alm.
stykgods, og herudover medbragte
skibet et mindre antal passagerer,

hvad der på den tid var ganske almin-
deligt. Vejret var fint, og turen gik helt
normalt. Som almindelig matros havde
man ikke omgang med passagererne,
hvorfor han var helt uvidende om, at to
af dem var tyskere, indtil han en mor-
gen hørte dem tale tysk til hinanden på
agterdækket. Manglende sprogkund-
skab gjorde, at han ikke forstod, hvad
de sagde, og ud over at undre sig over,
at de var tyskere, hvad han selvfølge-
lig fortalte de andre om, og som gav
anledning til en del snak i matrosmes-
sen, skete der ikke mere før dagen
inden, de skulle ankomme. Skibet sej-
lede tæt på kysten, og sent på aftenen
mødte de en mindre båd, som gik
langs siden, hvorefter de to tyskere
kravlede ombord, og båden sejlede
væk. Næste dag anløb de kajen i Mon-
tevideo, og passagererne forlod skibet
med undtagelse af en engelsk mand,
som blev ombord på den efterfølgende
tur til England, hvor han stod af, og 
det var så det. Efter at have sejlet en
del år, skete der det uheldige, at den
gamle mand blev syg og for en læn -
gere periode indlagt på et hospital i
England. (Faktisk kom han ikke ud at
sejle igen, men fandt andet erhverv og,
endte af ukendte årsager i Danmark,
hvor han stiftede familie og har boet
lige siden.). Nogle gange er verden lille,
idet han på hospitalet kom til at ligge
på stue med den mand, som de havde
haft med på turen tilbage til England.
Desværre var manden så svækket at
der ingen kommunikation var mellem
dem og han døde efter en kort pe-
riode. Dog åbenbaredes det ved kon-

versation mellem de besøgende til
manden, at han havde haft en høj ad-
ministrativ stilling i den engelske uden-
rigstjeneste. Den gamle mand fortalte,
at han selvfølgelig i årenes løb havde
tænk på dette nogle gange, men på
ingen måde sat englænderen i forbin-
delse med de to tyskere. Dette æn-
drede sig dog drastisk, da han en aften
så en dokumentarudsendelse i fjernsy-
net om østrigeren Simon Wiesentahl i
forbindelse med dennes død. Heri blev
der vist billeder af flere tidligere Nazi-
forbrydere, som enten var fundet eller
stadig efterlyst, og selvom det var
længe siden, mente han at kunne gen-
kende én af dem som den ene af de to
tyskere, de havde haft med på båden
den gang. Jeg spurgte om han på
nogen måde havde forfulgt dette, hvil-
ket han ikke havde. Dog tænkte han
ofte på, at han besad en viden om, at
en person, som måske på det tids-
punkt arbejdede for den engelske
udenrigstjeneste, havde været med på
båden samtidigt med de to tyskere.
Han påstod ikke, at der var nogen
sammenhæng, men det nagede ham
forståeligt, at dette kunne være tilfæl-
det, og at hans regering dermed var
indblandet i svig og bedrag overfor
ham og de andre borgere i landet.

Dette var mandens beretning. Jeg
havde helt glemt tiden og opdagede
pludselig, at det var ved at blive mørkt
og ganske koldt. Vi skiltes hurtigt og
den gamle mand og den lille hund tris-
sede videre. Jeg fik aldrig hans navn
og har ikke set ham siden, men tæn-
ker af og til på ham og hans historie.

Jesper Gram med pibe i munden ombord i »Emma« kort efter starten på en 
rævejagt. 
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MARSTAL SEJLKLUB - AKTIVITETER 2008

FORÅR 
� Lørdag 17. marts: Kranfolkene tørner til
� Lørdag 12. april: Oprydning klubhuset
� Søndag 13. april: Standerhejsning
� Søndag ?? april: Optimisttur til svømmehal
� Torsdag 01. maj: Roerne starter
� Tirsdag 06. maj: Aftenkapsejlads for kølbåde
� Onsdag 07. maj: Aftenkapsejlads for optimister 
� Lørdag 10. maj: Pinsetur
� Fredag 30. maj: Harmonikafestival i sejlklubben
� Lørdag 21. juni: ÆRØ Rundt

EFTERÅR 
� Lørdag 23. aug: Optimisttur til Birkholm
� Lørdag 06. sep: Fællessejlads til Birkholm
� Tirsdag 23. sep: Kapsejlads for kølbåde slutter
� Onsdag 24. sep: Kapsejlads for optimister slutter
� Lørdag 27. sep: Rævejagt og standerstrygning
� Lørdag 04. okt: Pirats ever changing competition
� Torsdag 16 okt: Roerne slutter
� Torsdag ??. nov: Klubaften
� Lørdag 06. dec: Kranen rigges af 
� Lørdag 28. feb. 2009: Generalforsamling

BAGSIDEFOTO

Optimist sejlads ved Birkholm i august står for de fleste som noget med solskin og fair sejler brise. Årets Birkholmtur for
optimisterne bød dog på lidt af hvert, idet lørdagen blev så regnfuld, som den næsten kunne blive. Men heldigvis artede
det sig meget bedre om søndagen, hvilket muliggjorde at vor fotograf Jens Lindholm kunne få et billede af mere sommer-
lig kaliber i kassen.


